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Redaktør:
Michael B. Hansen, Sofievej 14, 
4440 Mørkøv, tlf: 2264 2960
Email: web@dk-dfu.dk 

Annoncepriser
1/4 side i farve Kr. 400,00
1/2 side i farve Kr. 700,00
1/1 side i farve Kr. 1200,00

De anførte priser gælder for alle udgivelser i 1 år. 

Ønskes der kun annoncering i et enkelt blad, bedes 

redaktøren kontaktet.

Private annoncer til “Skipperkisten” sejlerne  

imellem, indrykkes i op til 4 numre gratis, max  

størrelse 1/2 side inkl. foto.  Større annoncer  

henvises til annoncepriser.

Gengivelse af bladets indhold er kun tilladt med  

tydelig kildeangivelse og efter tilladelse fra DFU.

Medlemspriser 2019
Klub kontingent: Kr. 240.00
1. Medlem af klub: Kr. 240,00
2. Enkeltmedlem: Kr. 270.00
3. Ekstra båd: Kr. 175,00

1 - 2 - 3 er inkl. ansvarsforsikring

Blad abonnement: Kr. 125,00

Du modtager Fritidssejleren 4 gange om 
året - men du har ikke ansvarsforsikring  
eller stemmeret.

Redaktøren efterlyser
Indlæg fra medlemmer og klubber.
Vær med til at gøre FRITIDSSEJLEREN  
endnu mere interessant.
Send et indlæg til redaktøren.

Deadline næste blad
Søndag den 8. august 2019

Danmarks Fritidssejler Union
er medlem af:

European Boating Association (EBA)

Danmarks Fritidssejler Union
er repræsenteret i Søsportens

Sikkerhedsråd og
Søfartsstyrelsens udvalg

vedrørende fritidssejleruddannelser-
ne og i Friluftsrådet. 

Du kan læse om Friluftsrådets 
aktiviteter på 

www.friluftsraadet.dk
Alle fritidssejlere og andre

interesserede kan blive medlem af
Danmarks Fritidssejler Union.

Medlemskab omfatter en
ansvarsforsikring for fritidssejlere

uden ekstra betaling.
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Indkaldelse til generalforsamling
I henhold til DFU`s vedtægter § 8 indkaldes der til ordinære generalforsamling.

Lørdag den 22. juni 2019 kl.11.30

Generalforsamlingen afholdes på Storebælt Camping og Feriecen-
ter, Storebæltsvej 85, 4220 Korsør.

Kl. 11:00 Registrering og udlevering af stemmesedler.

Kl. 11:30 DFU er vært ved en beskeden anretning til alle, der er tilmeldt gene-
ralforsamlingen.

Ordinær generalforsamling dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetæller
4. Beretninger fra det forløbende år (2018)
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for året 2018
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for dette regnskabsår (2019) og et 

rammebudget for det efterfølgende år (2020) 
7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
8. Indkomne forslag
9. Valg ulige år:  Formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
10. Valg hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år  
11. Valg hvert år:  2 kritiske revisorer for 1 år
12. Valg hvert år:  1 revisorsuppleant for 1 år
13. Eventuelt

Rækkefølgen for punkterne kan ændres efter generalforsamlingens bestemmelse.

Forslag, der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamlingen, skal være skrift-
lige og DFU i hænde 

senest d. 7. juni 2019.    

Tilmelding til deltagelse i generalforsamlingen til DFUs sekretariat på tlf: 7022 9195 
eller via e-mail: dfu@dk-dfu.dk 

senest d. 18. juni 2019.

Vel mødt til en eftermiddag med en god og saglig debat. Der serveres kaffe og brød 
under generalforsamlingen.

Bestyrelsen
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Bestyrelsen

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetæller
4. Bestyrelsens beretning 2018
5. Fremlæggelse af regnskab 2018 for DFU og  
  Undervirksomheden DFU Kompetence
6. Fremlæggelse af et budget for indeværende regnskabsår for DFU og undervirksom-  
 heden DFU Kompetence. Samt et rammebudget for efterfølgende år. (2020)
7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
8. Indkomne forslag
9. Valg ulige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
10. Valg hvert år: 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
11. Valg hvert år: 2 kritiske revisorer for 1 år
12. Valg hvert år: 1 revisorsuppleant for 1 år
13. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling rettes til  e-mail  Kirsten@dk-dfu.dk
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Derfor skal vi have en ny generalforsamling
Egentlig skulle vi jo bare gøre den anden 
generalforsamling færdig, men forvirrin-
gen blev total, da vi fik referatet sendt 
fra dirigenten, når vi, blandt andet, så på 
de, af ham, registrerede stemmetal. For-
manden havde fået opgivet, at der var 13 
klubdelegerede og dirigenten skriver 15.

Der var 98 stemmer ifølge udleverings-
listerne.

Sekretariatets beretning blev enstem-
migt godkendt. Afstemning OK.

Næstformandens beretning blev en-
stemmigt godkendt. Afstemning OK.

Formandens beretning blev godkendt 
med 18 stemmer for og 12 imod, hvil-

ket giver 30 stemmer. Dette foregik med 
håndsoprækning, og ingen kerede sig 
om, hvilke hænder der talte for en stem-
me og hvilke der talte for fem stemmer. 
Reelt ved vi ikke om formandens beret-
ning er godkendt. Afstemning ikke OK.

Ingen problemer omkring regnskabsaf-
stemningerne. Afstemning OK.

Afstemningen om udvidelse af besty-
relsen for 56 imod 47, hvilket giver 103 
imod de 98 stemmer, der var registreret. 
Afstemning ikke OK.

Modstanden mod vindmøller.  For 62 
imod 44, hvilket giver 106 imod de 98 
stemmer, der var registreret. Afstemning 
ikke OK.

Samlet sekretariatsløsning til foreninger
 · Medlemsservice
 · Kursus- og eventplanlægning
 · Kommunikation
 · Bogføring
 · Fundraising
 · Organisationsudvikling

Lad os tage en snak om, hvad vi
kan gøre for DIN forening!

7022 0027
post@sekr.dk
www.ditsekretariat.dk
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Forretningsordensafstemningen. For 21 
imod 85, hvilket giver 106 stemmer imod 
de 98, der var registreret. Afstemningen 
ikke OK.

Vedtægtsafstemningerne vil vi ikke kom-
mentere, da ændringerne blev henvist til 
næste generalforsamling.

Formandsvalget med stemmetallene 50 
for formand Bent Hensen og 55 for Kai 
Mogensen, hvilket giver 105 stemmer 
imod de 98, der var registreret, blev ef-
ter formandens protest erklæret ugyldig, 
på grund af stemmetallene. Afstemnin-
gen ikke OK.

Havde dirigenten og stemmetællerne 
vist interesse for afstemningstallene og 
antallet af stemmer, ville vi have været 
meget bøvl foruden.

Alene afstemningsresultaterne tilsiger, 
at det er en ”ommer”, hvilket vi også har 
juridisk belæg for. Dette er konfereret af 
med et andet advokatfirma.

Det er vigtigt der bliver afholdt en ny 
generalforsamling, hvor alt foregår efter 
DFU’s vedtægter og at der ikke opstår 
uklarheder og fejl igen.

En uacceptabel fejl var blandt andet, at 
dirigenten ikke var lydhør, da der, i for-
samlingen, blev gjort opmærksom på, at 
det drejede sig om en vedtægtsændring, 
hvis man ville udvide bestyrelsen. Afvis-
ningen med, at det ikke stod i § 13 holder 
ikke vand, da det i § 9 er beskrevet, hvor 
mange medlemmer, der er i bestyrelsen. 
Dette indlæg fra forsamlingen burde ikke 
være ignoreret af dirigenten.

Dirigenten burde heller ikke have god-

kendt behandlingen af vedtægtsæn-
dringerne, hvor formanden ville have to 
ændringsforslag behandlet samtidigt. 
Dirigenten burde have prioriteret be-
handlingen af de to forslag således, at 
bestyrelsens kom først og derefter med-
lemmet Bent Hansens forslag. Så var det 
blevet gjort på den korrekte måde.

Bestyrelsen
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Bestyrelsens beretning
Året har været præget af stor aktivitet 
især omkring lovændringen den 24. april 
vedr. vandscootere og planende både, 
der nu skulle være omfattet af en lovplig-
tig forsikring med objektivt ansvar mod 
det tidligere culpaansvar. Medlemmerne 
af sekretariatet kom på overarbejde for 
at svare på spørgsmål fra medlemmer-
ne og for at fremskaffe de manglende 
oplysninger omkring bådene, og udstyre 
bådejerne med dokumentation for, at 
deres båd var korrekt forsikret.

Der skal også lyde en tak til AXUS NOR-
DIC tidligere kaldet YACHT-POOL for det 
gode samarbejde med vores sekretari-
at vedr. lovændringen om de planende 
både. Også en tak til Himmerlands Sej-
lerskole for afholdte flodskipperkurser.

På det hjemlige plan har DFU aktivt del-
taget i kampagnen ”det blå hav uden 
affald” og under kampagnen oplevede 
vi en meget større forståelse for havmil-
jøet. 

I Friluftsrådet deltager vi i blandt andet i 
”Blåt Netværk” og med arbejdet om na-
tionalparken ”Kongernes Nordsjælland”, 
samt arbejdet lokalt, på Fyn, Nordsjæl-
land og Storkøbenhavn Vest.

Friluftsrådet har fået ny formand 
Niels-Christian Levin Hansen, der overta-
ger formandsposten efter Lars Morten-
sen, som stod i spidsen for Friluftsrådet 
fra 2003 til 2019. 

Der skal fra os lyde en stor tak til Boris 
Damsgaard æresmedlem af DFU for hans 
indsats på DUF’s vegne i Friluftsrådet.  

Internationalt sker arbejdet gennem 
EBA, hvor DFU har deltaget i arbejdet. 
Det er vigtigt at DFU bakker op om EBA, 
da mange væsentlige ændringer i ram-
merne for fritids sejlads har baggrund 
i beslutninger der tages uden for Dan-
mark.

Andre sager vi har arbejdet med i besty-
relsen kan nævnes, Trygfondens Opera-
tion mærkning af båd, Mailadresser på 
Fritidssejleren, Facebook, henvendelse 
fra Tyskland om forsikringsforhold i dan-
ske farvande, arbejdet med at skabe en 
APP, og møder i Søsportens sikkerheds-
råd, samt deltaget på bådudstillingen i 
Fredericia.

Som medlem af DFU har du ret til at vide, 
hvad vi har registret om dig og hvad vi 
bruger oplysningerne til. Det er der for 
så vidt intet nyt i. Nyt er til gengæld EU's 
persondata forordning. (maj 2018) her 
er reglerne blevet skærpet. DFU holder 
dine oplysninger tæt til kroppen. Da du 
meldte dig ind i DFU gav du os dit navn, 
adresse, telefonnummer og e-mailadres-
se. Det er almindelige personoplysnin-
ger. Personoplysningerne bruger DFU til 
at registrere dig som medlem, så du kan 
få andel i de fordele (ansvarsforsikring), 
vi forhandler os frem til for vores med-
lemmer og til at opkræve kontingent.

Vores samarbejde med Alt Bogført stop-
pede med udgangen af året, og fra næ-
ste år samarbejder vi med et firma i Vi-
borg der hedder Dit Sekretariat.

Ligeledes stoppede vi samarbejdet med 
Flemming Caspersen vedr. kystnære 
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vindmøller. Det var ikke fordi vi pludse-
lig accepterede kystnære vindmøller, 
med vi vil fortsætte modstanden igen-
nem Friluftsrådet. Vi står sammen med 
andre foreninger og sportsgrene, lokalt 
og i hele landet og Friluftsrådet har den 
professionelle ressource, der skal til, så 
vi får en langsigtet løsning af problemet i 
hele landet. Det er ikke et spørgsmål om 
enten eller.

” DFU ønsker ikke at blive taget som gid-
sel i vindmølledebatten”. 

” DFU glæder sig over al den vindenergi 
der produceres”.

”DFU er ikke imod vindkraft, men alene 
mod ensidige tilplantninger af enkelt 
områder med kystnære vindmølle instal-
lationer”.

Som noget positivt kan nævnes, at om-
budsmanden nu har givet os medhold i 
klagen om afvist portostøtte til Fritids-
sejleren, så nu er vi på udbetalingslisten 
igen.

Da Søfartsstyrelsen i 2016 besluttede at 
udlægge Bemyndigelsen til at afholde 
prøver til sejlerorganisationerne, søgte 
vi om bemyndigelse hertil.

DFU bevilgede et lån på 100.000- til at 
igangsætte DFU Kompetence. DFU`s be-
styrelse er øverste myndighed for denne 
underafdeling, der har et selvstændigt 
regnskab, for at vi hele tiden kan vise, at 
der ikke bruges kontingentkroner hertil.

Kompetencen skal køre som et non pro-
fitforetagende. I dag arbejder formand, 
en it medarbejder og 3 sagsbehandlere 
med styringen af prøveafholdelserne. 

Der var ved årsskiftet afholdt ca. 1.800 
prøver.

Jørgen Petersen, DFU`s tidligere og me-
get afholdte formand og æresmedlem, 
er efter længere tids sygdom ikke længe-
re blandt os. DFU vil altid ære hans min-
de med taknemmelighed.

Bestyrelsen

 men
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Vores redaktør har meldt fra i slutfasen 
til næste blad med den begrundelse, at 
bestyrelsen blandede sig. På december-
bestyrelsesmødet var der forslag om at 
nedsætte en redaktionskomite, det blev 
af Bent afvist med den begrundelse, at 
hele bestyrelsen var medansvarlige for 
indholdet i bladet. Ifølge Bent`s svar, har 
de også opsagt Webmasterposten. Det 
er åbenbart en familieaftale.

Bestyrelsen takker redaktør og frue for 
deres arbejde for DFU.  Bent har bedt 
om at få sin afskedshilsen til søn og  
svigerdatter med i bladet, så den er her.

På bestyrelsens vegne
Kai

Hej Michael og Anja Berantzino Hansen.
Med beklagelse har jeg modtaget jeres 
opsigelse som redaktører og DFU web- 
master. Begrundelsen, hvor i hævder 
jeres redaktionelle ret til at administrere 

bladets indhold efter demokratiske  
principper, fortjener anerkendelse.

Gennem årene, hvor i har redigeret  
bladet, er det første gang ”bestyrelsen” 
forsøger at redigere bladets indhold 
med så tydeligt et ensidigt politisk  
formål, det forestående formandsvalget.
Reaktionen er efter min mening den 
rigtige, selvom pillen er bitter at sluge.

Som formand for DFU, og jeres nærmeste 
foresatte, tænker jeg tilbage på jeres 
indsats og produktet – mange flotte 
og velredigerde medlemsblade – med 
taknemmelighed.

Endnu engang også tak for den flotte og 
velfungerende DFU hjemmeside i udvik-
lede og administrerede.

På DFU medlemmernes vejne.  
Hjertelig tak Bent Hansen

Formand og Kompetence kvalitetschef  
Tlf.: 2248 4670

Det er et spørgsmål, vi ofte får stillet og det 
bør selvfølgelig besvares.

Kort fortalt, er det en del af DFU, der har 
fået bemyndigelse til at udvælge og sende 
censorer til de prøver, fritidssejlere kan tage. 
Et eksempel kunne være et duelighedsbevis, 
VHF bevis eller andet. Vi arrangerer ikke 
undervisning til disse prøver, men skaffer 
censorer og tilsynsførende, der er garanter 
for, at prøverne holdes på et for os accepta-
belt fagligt niveau.

Vil du vide mere, så gå ind på vores hjemme-
side og læs.

Til dato er der afholdt ca. 1800 prøver, som 
vi har været involveret i.

Er det så vores medlemmer, der benytter 
det. Ikke  hidtil, efter at have kontrolleret 
40% af prøvedeltagerne, har vi kun fundet  
to medlemmer med tilknytning til DFU.

Har vi så fået nye medlemmer på den måde, 
ikke blandt de 40%. Men vi har selvfølgelig 
fået vores navn ud i æteren. Nu skal vi så 
bare have ændret på priserne, så vi ikke 
længere er de dyreste, så kommer vores 
medlemmer sikkert også

Kassereren  
Kai

Vedr. redaktørskifte

Hvad er DFU Kompetence?
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Referat Generalforsamling DFU d. 23 marts 2019

Der blev fra start udleveret stemme-
sedler i flere forskellige farver af Kirsten 
Hansen, som også tjekkede deltagerne. 
Disse farver havde betydning i forhold 
til, hvor mange stemmer man havde. 
Medlemmer med stemmeret har 1 stem-
me, og klubber har 5 stemmer. Der blev 
tilbudt forklaring af stemmesedlerne fra 
start, men dette blev først taget op da 
det var relevant i forhold til afstemnin-
gerne, hvor afstemningsmetoden blev 
forklaret af Kai Mogensen.

Referat af DFUs generalforsamling den 
23. marts 2019 fra kl. 12:30 til 17:30 Mø-
dested: Café Lagunen, Guldborgvej 350, 
4862 Guldborg.

Dagsorden, i henhold til udsendte dags-
orden. Formanden Bent Hansen bød vel-
kommen.

Dagsordenen lyder således:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst to stemmetællere
4. Beretninger fra 2018
5. Fremlæggelse og godkendelse af re-

videret regnskab for 2018

6. Fremlæggelse og godkendelse af 
budget for regnskabsåret 2019 samt 
rammebudget for 2020

7. Indkommende forslag
8. Bestyrelsens forslag
9. Valg – formand og 1 bestyrelses-

medlem for 2 år
10. Valg – 2 bestyrelsessuppleanter for 

1 år
11. Valg – 2 kritiske revisorer for 1 år
12. Valg – 1 revisorsuppleant for 1 år
13. Eventuelt

Der er problemer med at holde den gode 
tone gennem forsamlingen.

1. Valg af dirigent
Martin Thomsen, konstaterede, at gene-
ralforsamlingen var indkaldt i overens-
stemmelse med vedtægterne og dermed 
var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Valg af referent
Astrid Mai Madsen.

3. Valg af mindst to stemmetællere
Formanden foreslår de nuværende re-
visorer, Jan, Ole og Mimi Olesen. Mimi 
Olesen blev valgt under generalforsam-

Deltageropgørelse   

Medlemmer med stemmeret 33 33 33

Deltagere med klubstemmer 15 65 60

(Formanden havde fået opgivet 13 klubstemmer.)

Deltagere uden stemmeret 8 

Alle med og uden stemme 51 98 93

1 uden stemmeret ej mødt
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BLIV MEDLEM AF DSRS 
OG STØT SIKKERHEDEN TIL SØS
Over 600 gange om året bliver DSRS kaldt 
ud til nødstedte både som hjælpes til nær-
meste havn, og vi hjælper også Forsvarets 
Operationscenter med at løse sørednings-
opgaver.

DSRS er en almen nyttig forening som be-
står af frivillige. Grundlaget er kontingenter 
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lingen, grundet nødvendighed for ekstra 
stemmetæller.

De er hermed blevet valgt.

4. Beretning fra 2018
Der bliver forklaret af Bent Hansen, 
hvorfor der foreligger flere forskellige 
beretninger.

Medlemssekretariatets beretning:
Medlemssekretariatet, fremlægger de-
res beretning, som var udleveret.

24. april lov som træder i kraft 15. maj, 
ang. ansvarsforsikring. Der har manglet 
en masse oplysninger omkring de både 
som er en del af klubben. Ansvaret læg-
ger hos medlemmerne selv, men klubben 
har valgt at hjælpe deres medlemmer 
med en aftale sammen med forsikrings-
selskabet AXUS.

Alle var dækket frem til 31-12-2018, og 
herefter har de forsøgt at få dækket alle 
deres medlemmers både. Dog er der 
nogen der ikke blev dækket, selvom de 
skulle have været det. Der har været pro-
blemer med at finde de både, der kræver 
en lovpligtig ansvarsforsikring.

Klubben kan ikke selv opkræve ansvars-
forsikringen, og derfor gør Axus det for 
dem. Medlemmerne skal selv tjekke om 
deres båd er dækket, hvis klubben skulle 
have misset dem.

Problemer i forhold til hvem der har 
ansvaret, hvis bådene ikke har den lov-
pligtige ansvarsforsikring. På nuværende 
tidspunkt er det fuldstændigt i orden 
med de oplysninger de skal have.

Mangler en oplysning i forhold til med-
lemstallet fra Axus. Starten af året havde 

de 2478 og nu 2884 medlemmer med 
forskellige bådtyper. Men disse til er ikke 
præcise grundet de manglende oplysnin-
ger.

Spørgsmål/kommentarer:

• En problematik i forhold til hvilken 
type båd et medlem har.

Dette svarer Kirsten på, og der bliver 
henvist til en løsning efter generalfor-
samlingen.

Stemmer:

Kan beretningen godkendes?

Der bliver enstemmigt stemt for denne 
beretning. 

Næstformandens beretning:
Per Sandboldt fremlægger hans beret-
ningen, hvor han fortæller om de for-
skellige ressourcer og tiltag som er ble-
vet gjort igennem året.

Arbejdet på et ”hav uden affald” kam-
pagne med flere forskellige tiltag. Delta-
get i Friluftsråddet med nogle forskellige 
samarbejder.

I det kommende år vil de gerne have, at 
alle har adgang til der frie hav. Brugt res-
sourcer i Nordsjælland, på grund af nyt 
naturreservat.

Deltager ikke kraftigt i vindmølledebat-
ten, og vil hellere føre det gennem fri-
luftsråddet

Brugt ressourcer i forhold til direktivet 
om persondataforordningen.

Mærkning af både, passet profil på Face-
book, forskellige henvendelser fra Tysk-
land, flere forskellige møder, med flere 
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forskellige parter.

Samarbejde med Axus. Arrangeret flod-
skipperkurser.

 Spørgsmål/kommentarer:

• Ingen spørgsmål

Stemmer:

Kan beretningen godkendes?

Der bliver enstemmigt stemt for denne 
beretning. 

Formandens beretning:

Bent Hansen fremlægger hans beretning 
for året.

Været en masse aktivitet især i forhold 
til vandscootere og lovgivning. Ærer den 
tidligere formand, Jørgen Petersen

Fortæller lidt om ændringer af vedtæg-
ter. Arbejdet sammen med Axus og Sø-
fartsstyrelsen.

Kemien i samarbejdet mellem Alt Bog-
ført og Kai og Kirsten (kasserer og med-
lem sekretariatet) var ikke længere til-
fredsstillende i forhold til bogførelse og 
regnskabsføring og blev opsagt. Der blev 
indgået ny kontrakt om regnskabsføring, 
med mulighed for udvidelser, med Dit 
Sekretariat pr. 1. januar 2019.

Kystnære vindmølleparker.

Et flertal i bestyrelsen besluttede at 
indstille modstanden imod opstilling af 
kystnære vindmøller og fiskefarme, gen-
nem udvalget Det Blå Hav. Bent Hansen 
stærkt imod dette og henviste til DFU 
i flere år har kæmpet imod disse, re-
præsenteret ved Flemming Kaspersen. 

Danmarks Tursejlere har genoptaget 
modstanden, og Flemming Kaspersen er 
deres talsmand i udvalget Det Blå Hav.

Problematikken om hvordan man kan 
blive medlem af DFU. Her oplæser Bent 
Hansen de nuværende bestemmelser 
herom. Han ser § 3 som forkert og stri-
dende mod medlemsdemokrati, og pa-
ragraffen som forkert i sin helhed.

Optagelse af vandscootere i forhold til 
uddannelse og sikkerhed. DFU afholder 
prøver for vandscootere der i deres de-
finition er et skib og bør kunne optages 
som medlem i henhold til § 3.

DFU kompetenceorganisationen gen-
nemfører prøve for fritidssejlere, herun-
der SRC certifikat. Dette har øget med-
lemstallet ved den større kendskab til 
DFU.

SRC prøveprogrammet kunne ikke over-
tages fra Søfartsstyrelsen, hvorfor en 
anden løsning skulle findes. Der blev 
opsøgt flere løsninger, men kun ét til-
bud var muligt, tilbuddet fra DFU web 
masters fru på kr. 10.000. Bestyrelsen 
modsatte sig dette, hvorfor formanden 
Bent Hansen udlagde beløbet selv, idet 
han mente DFU i form af bemyndigelsen 
var forpligtet til afholdelse af SRC prøver.

DFU Kompetence hjemmesiden blev 
overført til Torben Lindkvist der trådte 
til, og opbyggede hjemmesiden på en ny 
platform. Bestyrelsen havde opsøgt til-
byd på mellem kr. 10.000-15.000.

DFU’ webmaster indikerede et overslag 
på kr. 125.000, og 1,5 måneders arbejde 
for opgaven. Bent Hansen besluttede at 
lade Torben Lindkvist fortsætte arbejdet, 
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idet det var 50 procent gennemført til en 
pris på 0 kr. Bestyrelsen var ikke enige i 
denne beslutning.

Medie støtte til fritidssejleren. I 2014 
glemte daværende formand at indsende 
ansøgningen om mediestøtte. Ansøgnin-
gerne er siden blevet afslået. Klageud-
valget hvortil vi klagede afslog også at 
yde støtte. Bent Hansen indbragte sagen 
for Folketingets Ombudsmand, hvor der 
efter en masse brevveksling blev givet 
medhold.

Spørgsmål/kommentarer:

• Kommentarer angående statistik og 
er forarget over at formanden siger, 
at bestyrelsen ikke bruger faktaba-
seret viden og manglende oriente-
ring angående programmeringen og 
de hertil hørende omkostninger.

Stemmer:

Kan beretningen godkendes?

Mod: 12

For: 18

Dermed er denne beretning vedtaget.

Bent Hansen ønskede en fremrykning af 
dagsordenens punkt 7 og 8 indkomne 
forslag, idet indeholdt (hvis vedtaget) 
ændringer i efterfølgende dagsorden.

Forslaget vandt ikke tilslutning og kunne 
derfor ikke gennemføres.

5. Fremlæggelse og godkendelse af revi-
deret regnskab for 2018
Kai Mogensen, gennemgik det udlevere-
de regnskab. Indtægterne er en smule 
mindre en forventet.

Udgifter blev højere end forventet i det 
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tidligere budget. Mellemregningen med 
DFU og AXUS er ikke endeligt men esti-
meret.

Forsikring er blevet skrevet ned men 
der er ikke kommet endelig afgørelse på 
dette. Driftsomkostninger er mindre end 
kalkuleret.

Resultat med 183.000 men blev forven-
tet til 110.000 kr. Egenkapital på 1,1 mio.

Spørgsmål/kommentarer:

• Ingen spørgsmål.

Generalforsamlingen godkendte regn-
skabet for 2018

6. Fremlæggelse og godkendelse af 
budget for regnskabsåret 2019 samt 
rammebudget for 2020
Budget for 2019

Kai Mogensen, gennemgik det udlevere-
de budgetforslag for 2019. Indtægterne 
forventes at være nogenlunde samme 
niveau som tidligere år.

Slettede medlemmer – der er blevet ud-
sendt opkrævning, som skal modregnes 
i budgettet, derfor kommer der ingen 
penge ind på denne konto.

Udgifterne forventes at stige til cirka 
830.000 kr.

Årets overskud forventes at være på 
omkring 30.000 kr. Generalforsamlingen 
godkendte budgettet for 2019 Ramme-
budget for 2020

Kai Mogensen gennemgik det udlevere-
de rammebudget for 2020. Her forven-
tes indtægterne i alt at ende på 768.200 
kr. i alt

Forventer nogle negative ændringer, og 
har sat indtægterne ned grundet speed-
både. Udgifter forventes at ende på 
727.000 kr. i alt

Dermed forventes der er være et mindre 
overskud på omkring 40.000 kr.

Lover ikke at det bliver så struktureret 
som tidligere år, grundet usikkerhed i 
fremtiden.

Spørgsmål/kommentarer:

• Angående indtægter fra medlem-
mer.

Bliver besvaret, at der er sket en anden 
opdeling af medlemmer, hvilket fører 
til udslaget i budgettet og der er blevet 
brugt to forskellige versioner af budget-
tet og derfor er der sket en fejl.

Generalforsamlingen godkendte ramme-
budgettet for 2020, dog med lidt uenig-
heder grundet fejlen i det udleverede 
budget.

7. Indkommende forslag
Forslag med redaktionelle ændringer af 
sproget og andre uhensigtsmæssigheder 
i vedtægterne.

Der henvises til de udleverede ændrings-
forslag.

Formandens forslag

Kompetencesystemet

Bent Hansen:

Forslag af udvidelse af bestyrelsen med 
to personer. Med kasserer og web-ma-
ster for kompetence. Kai Mogensen:

På vegne af bestyrelsen fortæller Kai 
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Mogensen at der ikke er behov for flere 
bestyrelsesmedlemmer.

Spørgsmål/kommentarer:

• Kirsten Hansens kommentar

Den bestyrelse som står i dag, kan godt 
klare de opgaver de har. Mener forman-
den nægter at undersøge lettere mu-
ligheder, og giver mulighed for udefra 
kommende folk kan gøre dette arbejde 
i stedet.

• Hvad betales den nuværende web-
master? Og hvad vil en ekstern ko-
ste.

Kirsten korrigerer sit tidligere udsagn. 
Nuværende webmaster er inde fra DFU. 
Kirsten kan ikke give et tal, på hvad en 
ekstern webmaster vil koste.

• Kommentar ang. en som heller ikke 
mener der er behov for flere besty-
relsesmedlemmer.

• Kommentar ang. en som ønsker at 
stemme imod begge forslag, for at 
få bestyrelsen til at arbejde sammen 
og derefter vende tilbage til dette.

• Kommentar ang. en som mener der 
kan være behov for flere medlem-
mer grundet de mange arbejdsopga-
ver, men hvis dette ikke er nødven-
digt, kan man skære dem fra på et 
senere tidspunkt.

• Kommentar: En god ide at tilknytte 
en web-master, for mere gennem-
sigtighed.

Der er problemer med at holde en god 
tone.

Forklaringen af stemmemetoden blev 
gentaget flere gange, grundet at flere 
deltagerne ikke forstod stemmemeto-
den og til tider var uenige og ønskede 
anden stemmemetode, ved håndso-
prækning.

Stemmer:

For: 56

Imod: 47

En fra salen, Michael Nielsen, rejste 
spørgsmålet om forslaget er en ved-
tægtsændring eller ej. Dette afhænger 
konklusionen og afstemningen af.

Der argumenteres af Michael Nielsen, at 
ifølge § 9 i vedtægterne fremgår det, at 
der 5 bestyrelsesmedlemmer. Dirigen-
ten mener fra start af, at der ikke er tale 
om en vedtægtsændring, grundet § 13 i 
vedtægterne. Der argumenteres frem og 
tilbage i salen, hvorvidt der er tale om en 
vedtægtsændring eller ej.

Til sidst fastslår dirigenten, at der i § 13 
ikke står, hvor mange medlemmer besty-
relsen består af, og dermed er der ikke 
tale om en vedtægtsændring. Dette bli-
ver klappet for. Dermed bliver forslaget 
om to nye bestyrelsesmedlemmer ved-
taget.

Forslag om betaling for programmering 

Bent Hansen:

Skal pengene betales?

Spørgsmål/kommentarer:

• Kommentar fra salen, mener der 
ikke bør stemmes om det, da det er 
spild af tid
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• Kasserer, Kai Mogensen, oplyste at 
pengene var blevet bevilliget, men 
at formanden ønskede at tage em-
net op på generalforsamlingen, og 
derfor var pengene endnu ikke ble-
vet betalt.

• Bestyrelsen har ikke noget imod at 
betale og foreslår at dette punkt 
trækkes.

Konklusion:

Forslaget trækkes af formanden, og pen-
gene udbetales.

Genoptage af modstand mod fiskefarme 
og kystnære vindmøller 

Bent Hansen:

Ønsker at genoptage denne modstand i 
DFU 

Kai Mogensen:

Mener ikke dette forslag hører til på en 
generalforsamling og mener det bør ta-
get gennem Friluftsråddet i stedet

Spørgsmål/kommentarer:

• Bent Hansen mener dette er et stort 
problem, da folk har meldt sig ud 
grundet dette.

• Kommentar ang. at regeringen tilba-
gekalder disse forslag grundet for-
urening ved landets kyster, dermed 
mener personen at netop nu er det 
vigtigt at kæmpe imod.

• Kommentar ang. at Friluftsråddet er 
generelt imod kystnære vindmøller 
og mener at det er lettere at føre 
igennem dette råd.

Stemmer:

For: 62

Imod: 44

Dermed er genoptagelse blevet vedta-
get. 

Forretningsorden for bestyrelsen

Bent Hansen:

Skal forretningsordenen vedtages ved 
generalforsamlingen

Kai Mogensen:

Ønsker forretningsordenen skal vedta-
ges ved bestyrelsesmøde

Spørgsmål/kommentarer:

• Spørgsmål om hvem der skal have 
adgang til disse referater/overvåg-
ning, som er en del af forretnings-
ordenen. Mener kun der skal være 
intern adgang

Bent Hansen: det skal kun være til intern 
brug

• Hvilken type digital overvågning

Bent Hansen, har allerede digital opta-
gelsesudstyr

• En ønsker at båndet skal slettes 
umiddelbart efter godkendelse af 
referatet.

Kommentar: Er det nødvendigt, kan det 
ikke bare underskrives efter mødet, hvor 
det kan blive læst op og gennemgået.

• Har bestyrelsen forsikring mod svig?

Bestyrelse: nej, vi har ikke den type for-
sikring.
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Kommentar: Kan eventuelt anvende en 
telefon, da det er lettere at slette i stedet 
for ved en diktafon.

Kai Mogensen: har været problemer fra 
tidligere års generalforsamling med re-
feratet

Kommentar: Der bliver ikke givet nok til-
lid til bestyrelsen, som ellers er frivillig 
ved denne forretningsorden

Kommentar: Bestyrelsen bliver fastlåst i 
et helt år ad gangen.

Kommentar: Det er kun formand og kas-
serer som bliver valgt ved generalfor-
samlingen og resten på næste bestyrel-
sesmøde.

Problematik da bestyrelse ikke ønsker 
at blive låst fast efter generalforsamling, 
men ønsker selv mulighed for at vedtage 
forretningsordenen ved et bestyrelses-
møde.

Stemmer:

For: 21

Imod: 85

Dermed er forslaget ikke blevet vedta-
get.

Vedtægtsændringer

Her bliver der ligeledes henvist til udle-
veret materiale.

Der bliver stemt i forhold til begge for-
slag fra henholdsvis Bent Hansen og 
bestyrelsen. Dog er der stor diskussion, 
hvordan denne afstemning skal foregå, 
og Mimi Olesen bliver valgt som stem-
metæller.

Diskussionen går på, om man skal stem-
me for begge forslag eller kun det ene, 
på hvilken måde, håndsoprækning eller 
skriftligt, hvor der så er problemstilling 
med nogle har flere stemmer end andre.

Konklusionen endte med at der stemmes 
for hvert enkelt forslag og vedtægt, én 
ad gangen ved håndsoprækning med far-
vet papir, hvorpå stemmetællerne kunne 
se forskel på personlige og klubstemmer. 
Der er en stemmetæller ved hvert bord.

Flere gange bringes denne diskussion op 
og tages på ny.

§ 2 – Formål

Problemstillingen her angår formulerin-
gen, og derfor ikke nogen stor difference 
i de to vedtægtsforslag.

Spørgsmål/kommentarer:

• Ingen relevante spørgsmål

Stemmer:

Bent Hansen:

For: 28 

Bestyrelse:

For: 76

Bestyrelsens forslag er vedtaget.

§ 3 – Medlemmer og organisation

Problemstilling angående, hvem der har 
ret til at stemme, og hvor længe man skal 
have været medlem for at få denne ret. 
Samt om man skal have en båd for at 
have stemmeret.

Spørgsmål/kommentarer:

• Problematik i forhold til stemmeret, 
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hvis man har solgt sin båd, og først 
senere køber en ny. Har man stem-
meret i mellemtiden når man har be-
talt kontingent?

• Problematik i forhold til, hvilke type 
medlemmer der er, og hvornår man 
har visse rettigheder, især angående 
speedbåde.

Stemmer:

Bent Hansen:

For: 46

Bestyrelse:

For: 45

Ingen har opnået 2/3 af stemmerne og 
derfor forbliver vedtægterne uændret.

Forslag om at afslutte generalforsamlin-
gen nu, og så vende tilbage med vedtæg-
terne til næste år. Dette afvises grundet 
vigtige vedtægtsændringer af Bent Han-
sen.

§ 4 – Medlemskab/samarbejde af/med 
andre organisationer

Problemstilling angående ønske om æn-
dringer fra Bent Hansen, men ønske om 
ingen ændringer fra bestyrelsen.

Spørgsmål/kommentarer:

• Problematik, da folk ikke ved, hvad 
der stemmes om, og hvorfor, da be-
styrelsen ikke ønsker ændringer.

Stemmer:

Da der ingen ændringer er fra bestyrel-
sen bliver der derfor stemt imod forman-
dens forslag alene. 

Bent Hansen:

Imod: 51

Ingen har opnået 2/3 af stemmerne og 
derfor forbliver vedtægterne uændret.

Stemmes om at slette punkterne vedr. 
vedtægtsændringer.

Dette er enstemmigt blevet vedtaget og 
bestyrelsen skal komme igen med for-
slag til næste år i stedet for.

8. Bestyrelsens forslag

9. Valg – formand og 1 bestyrelsesmed-
lem for 2 år
Formand Bent Hansen ønsker genvalg 
som formand for DFU

Kai Mogensen er blevet ønsket som for-
mand for DFU af Per Sandholdt.

Spørgsmål/kommentarer:

• Spørgsmål om Kai Mogensen kan 
vælges som formand, da han sidste 
år blev valgt til kasserer for 2 år.

• Forslag at der skal dermed vælges en 
ny kasserer for 1 år.

• Grundet turbulensen i foreningen er 
der ønske om ny formand, grundet 
modstrid i nuværende bestyrelse.

• Forslag om genvalg til Bent Hansen, 
grundet fremtidige planer om kom-
petenceudvikling fra Bent Hansen’s 
side

• Bent Hansen: intet negativt at sige 
om Kai Mogensen, men vil høre om 
hvordan det vil gå for kompeten-
ceudviklingen i fremtiden, hvis han 
ikke længere er formand. Eventuel-
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le sagsbehandlere vil træde tilbage 
hvis Bent forlader posten

• Kai Mogensen: Går ind for kompe-
tenceudviklingen skal videreføres 
som før. Bent Hansen truer med at 
sagsbehandlerne træder tilbage, det 
er ikke i orden

• Sagsbehandler/webmaster: arbejder 
kun fordi det er Bent Hansen som er 
formand, og ønsker ikke at fortsætte 
dette uden ham.

• Brydes ikke om den måde bestyrel-
sen kører på, synes ikke at det er i 
orden der kun er 1 der bestemmer

• Sagsbehandler: Synes Bent Hansen 
er kompetent, og ønsker ikke at tage 
disse kampe og vil have retten til at 
overveje fortsættelse.

• Per Sandholdt: Mulighed for at Bent 
Hansen kunne fortsætte kompeten-
ceudviklingen, selvom han ikke er 
formand.

• Forslag om foreningen kan deles i to

Stemmer:

For Kai Mogensen: 55 For Bent Hansen: 
50

Bent Hansen kan ikke godkende den 
skriftlige afstemning, idet der maksimalt 
kan være 93 stemmer tilstede, og der er 
afgivet 105 stemmer og mange har for-
ladt generalforsamlingen.

Der blev optalt igen, for et eventuelt 
genvalg.

Dirigenten erklærede valget ugyldigt, da 
der var afgivet for mange klubstemmer.

Hermed er generalforsamlingen suspen-
deret af dirigenten, hvorefter der kan bli-
ve indkaldt til en fortsættende general-
forsamling med de punkter som udestår 
fra dagens program, kan blive omtalt 
her. Kl. 17:33

Dette betyder at der er tale om en fort-
sættende generalforsamling, da ikke alle 
ønskede punkter blev nået ved gennem-
gangen til generalforsamlingen d. 23. 
marts.

10. Valg – 2 bestyrelsessuppleanter for 
1 år

11. Valg – 2 kritiske revisorer for 1 år

12. Valg – 1 revisorsuppleant for 1 år

13. Eventuelt

Efterfølgende er der kommet kommen-
tarer fra Kai Mogensen, angående stem-
metallet igennem generalforsamlingen 
som har været vekslende, og hvor nog-
le burde have været afvist af dirigenten 
grundet antallet.

Som dirigent: Martin Thomsen

Som referent: Astrid Mai Madsen
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Derfor har vi et ønske om vedtægtsændringer
Der er skrevet med rødt for at markere 
ændringerne.

§ 2 Første ændring er lavet for at få 
Kompetencedelen ind i teksten.

Anden ændring er for at vise vores ar-
bejde med forsikringsdelen.

§3 Første ændring er for at udelukke 
vandscootere  og jetski.

Anden ændring er for en præcisering af 
C medlemmer.

Tredje ændring er for at præcisere A og 
B medlemmers valgbarhed og stemme-
ret.

Fjerde ændring er en tilpasning efter de 
nye regler i lovgivningen.

§6 Første og anden ændring er en følge 
af den nye lovgivning.

§7 Første og anden ændring er en følge 
af den nye lovgivning.

§8 De små ændringer er præcisering af 
sproget.

§9 Første ændring er for at få DFU 
kompetence med samt forenkle budget-
lægningen.

Anden ændring er en præcisering

§11Fjernelse af klubstemmer. Med 
tanke på sidste mødes rod omkring 
stemmeafgivningen kunne man gøre sig 
tanker om dette. Nu er det sådan, at en 
klub har fem stemmer uanset medlems-
tal. I dag har vi klubber uden medlem-
mer, med et par medlemmer, med lidt 
flere og over hundrede medlemmer. 

Er det så retfærdigt med den nuvæ-
rende ordning? En klub kunne jo have 
indflydelse efter antallet af fremmødte 
medlemmer.

Retfærdig eller ej overvej det?

Ønsker man en fortsættelse som nu, så 
bør det med blåt indføjes.

§13 Første ændring, set i bagklogska-
bens ulidelige klare lys, hvor en dirigent 
ikke mente, at teksten i §9 var dækken-
de.

Anden ændring. Præcisering af hensyn 
til habilitetsregler.

§16 Præcisering og stavefejlsrettelse.

§18 Datorettelse    

Disse begrundelser, kan vel give et praj 
om, hvorfor vi ønsker ovennævnte 
ændringer.

Bestyrelsen
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Vedtægter for Danmarks Fritidssejler Union (DFU)
NAVN OG FORMÅL.
§ 1 Navn, hjemsted, identitet og historie.
Unionens navn er Danmarks Fritidssejler Union, forkortet til DFU og herefter an-
vendt.
DFU har hjemsted i Danmark på formandens adresse.
DFU`s bomærke er et grønt sejlskib på en grøn bølge med en grøn ring og med bog-
staverne DFU i rød skrift gennem den øverste del af sejlene og en skibsskrue i hvidt i 
nederste del af storsejlet.
Foreningens stander er en Dannebrogsstander, med bomærket indsat i en hvid cir-
kel.
Danmarks Fritidssejler Union (oprindeligt Dansk Motorbåds Union) blev stiftet 15. 
oktober 1932. Unionen blev 5. marts 2006 sammensluttet med Natursejlerforenin-
gen.DK.
Natursejlerforeningen.DK blev stiftet 1. november 2001.

§ 2 Formål.
DFU’s formål er, at styrke den rekreative og søsikre fritidssejlads 
DFU's formål er, at samle Danmarks fritidssejlere, såvel klubber, som enkeltpersoner 
i en forening - for gennem medlemskab af nationale og internationale organisatio-
ner, foreninger og udvalg at;
• forhandle med offentlige myndigheder og instanser for, at opnå de bedst mulige 

vilkår for fritidssejlere.
• arbejde for en styrkelse af fritidssejlernes faglige uddannelse og uddannelses-

muligheder. Igennem DFU Kompetencedelens samarbejde med Søfartsstyrelsen 
om fritidssejleruddannelserne.

• arbejde for at øge sikkerheden til søs.
• arbejde for et godt miljø på vandet og i havnene.
• støtte og hjælpe klubberne og medlemmerne med problemer. 
• Arbejde for gode forsikringsaftaler for vore medlemmer
• Udgive et medlemsblad med højt fagligt indhold.
• følge udviklingen på fritidssejladsområdet og orientere om relevante spørgsmål 

og aktiviteter gennem DFU`s blad, hjemmeside og sociale medier.
DFU kan beskæftige sig med spørgsmål, der vedrører fritidssejlere, herunder flod- og 
kanalsejlads og andre aktiviteter- samt søge fordelagtige tilbud om eksempelvis kur-
ser/uddannelse, bådudstyr og forsikringer etc.
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MEDLEMMER OG ORGANISATION.
§ 3 Optagelse og medlemskab.
Unionen tilbyder medlemskaberne - A, B og C.
A-medlemmer er klubber med hjemsted i Danmark.
Medlemsklubberne er ikke omfattet af DFU`s ansvarsforsikring for både.
B-medlemmer er enkeltmedlemmer, der har bopæl i Danmark, og har et fartøj, der 
ikke er en vandscooter eller jetski. B-medlemmer omfattes af unionens ansvarsfor-
sikring for både.
C-medlemmer er alene abonnenter af unionens blad og medlemmer uden fartøj, 
men uden stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlingen.
A og B medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen samt er valgbare til be-
styrelsen og andre tillidsposter.
Alle fritidssejlere, sejlklubber og bådelaug, der kan godtage DFU’s vedtægter, kan 
optages i DFU.
Begæring om optagelse rettes til DFUs sekretariat. Afslag begrundes. Medlemskabet 
følger kalenderåret
Adgang til og forbliven i DFU’s ansvarsforsikring afgøres af bestyrelsen.
En person, der har gjort en særlig indsats for DFU, kan af bestyrelsen indstilles til et 
æresmedlemsskab. Indstillingen forelægges en ordinær generalforsamling, der med 
almindeligt stemmeflertal afgør om indstillingen følges. Æresmedlemmer er kon-
tingentfrie med 1. båd. DFU indbetaler ansvarsforsikringen for første båd, dog ikke 
både med lovpligtig ansvarsforsikring.

§ 4 Medlemskab/samarbejde af/med andre organisationer
DFU kan tilmelde sig, eller indgå samarbejdsaftaler, med andre organisationer nati-
onalt, og internationalt.
DFU er medlem af European Boating Association (EBA), 
DFU er medlem af Friluftsrådet og af Søsportens Sikkerhedsråd, samt deltager i Sø-
fartsstyrelsens udvalg vedrørende fritidssejler uddannelserne og i udvalget vedrø-
rende fritidsbåde. 

§ 5 Eksklusion.
DFU's bestyrelse kan ekskludere en medlemsklub, og et medlem, der modarbejder 
DFU, eller overtræder vedtægterne, eller skader DFU`s omdømme. Forinden beslut-
ningen om eksklusion træffes tillades vedkommende, at udtale sig.  
Eksklusion af en klub eller enkeltmedlem skal afprøves på førstkommende ordinære 
generalforsamling.
Den ekskluderede klub, eller enkelt medlem har taleret, men ikke stemmeret ved 
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afgørelse af egen sag på generalforsamlingen.
Et ekskluderet medlem, eller klub, har ikke adgang til fremtidige generalforsamlinger, 
hverken som enkeltmedlem eller, som klub delegeret. 

§ 6 Kontingent.
På grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget for det indeværende år og et 
rammebudget for det efterfølgende regnskabsår fastsætter generalforsamlingen 
kontingenterne for det efterfølgende regnskabsår.
Kontingentet for enkeltmedlemmer og klubber opkræves forud med sidste rettidige 
betalingsdag 10. december.  Bestyrelsen kan, hvis det er teknisk nødvendigt, ændre 
denne termin. Medlemmer med speedbåde opkræves via AXUS - NORDIC, der så vi-
deresender kontingentet til DFU. Disse medlemmer kan have andre betalingsfrister.
Medlemsklubberne kan på anmodning få oplyst, hvem der i den enkelte klub er med-
lem af DFU, og om disse har betalt kontingentet og dermed er ansvarsforsikret. Dette 
gælder også medlemmer med lovpligtig ansvarsforsikring.  Medlemskabet af DFU og 
ansvarsforsikringen er ugyldig, såfremt kontingentet ikke betaltes rettidigt.

§ 7 Udmeldelse.
Udmeldelse af DFU rettes til sekretariatet senest 1. november for, at være gyldig i 
det efterfølgende forsikrings år (kalenderåret). Medlemmer og medlemsklubber, der 
ikke har indbetalt kontingentet senest 15. december, vil modtage et betalings på-
mindelse med gebyr og seneste betalingsdato. Medlemmer, der opkræves via AXUS 
– NORDIC kan have andre betalingsfrister.
Betales kontingentet ikke, inden denne frist udløber, ophører medlemskabet af DFU 
og ansvarsforsikringen uden yderligere varsel. Betalt kontingent refunderes ikke ved 
udmeldelse, men der kan være andre regler vedr. de af AXUS – NORDIC opkrævede.
Nyt medlemskab kan kun opnås, såfremt eventuel gæld til DFU er betalt.
Der kan træffes en aftale med DFU om en udsættelse af kontingent indbetalingen. 

§ 8 Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger vedtægten foreskriver, højeste 
myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, skiftevis øst og vest for Store-
bælt, inden udgangen af 1. kvartal. 
Indkaldelsen til generalforsamlingen, med dagsordenen, skal foregå med mindst fire 
ugers varsel, i DFU`s blad og på DFU’s hjemmeside, samt ved brev til medlemsklub-
berne. 
Medlemsklubber, og DFU medlemmer, kan fremsende forslag, der ønskes optaget 
på dagsordenen og de skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes til klubberne. Forslagsstilleren skal 

§ 6 Kontingent.
På grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget for det indeværende år og et ram-
mebudget for det efterfølgende regnskabsår fastsætter generalforsamlingen kontingen-
terne for det efterfølgende regnskabsår.
Kontingentet for enkeltmedlemmer og klubber opkræves forud med sidste rettidige 
betalingsdag 10. december. Bestyrelsen kan, hvis det er teknisk nødvendigt, ændre 
denne termin. Medlemmer med lovpligtig ansvarsforsikring opkræves via AXUS -  
NORDIC, der så videresender kontingentet til DFU. Disse medlemmer kan have  
andre betalingsfrister.
Medlemsklubberne kan på anmodning få oplyst, hvem der i den enkelte klub er 
medlem af DFU, og om disse har betalt kontingentet og dermed er ansvarsforsikret. 
Dette gælder også medlemmer med lovpligtig ansvarsforsikring. Medlemskabet af  
DFU og ansvarsforsikringen er ugyldig, såfremt kontingentet ikke betaltes rettidigt.
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være tilstede og motivere forslaget. Den, med forslagene, ændrede dagsorden udle-
veres på generalforsamlingen.

§ 9 Dagsorden på den ordinære generalforsamling
Dagsordenen skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmertællere
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
5. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne regn-

skabsår fra DFU samt DFU Kompetence
6. Fremlæggelse af et budget for DFU samt DFU Kompetence for det indeværende 

regnskabsår til godkendelse. Til orientering fremlægges et rammebudget for det 
efterfølgende regnskabsår for DFU samt DFU Kompetence

7. Indkomne forslag:
• Bestyrelsens forslag.
• Indkomne forslag fra medlemmer

8. Valg: Til bestyrelsen
• Ulige år: Formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 
• Lige år: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter hvert år og for 1 år ad gangen 
10. Valg af 2 kritiske revisorer hvert år og for 1 år ad gangen. 
11. Valg af 1 revisorsuppleant hvert år og for et år ad gangen.
12. Eventuelt.
Rækkefølgen for punkterne kan ændres.

§ 10 Generalforsamlingens afholdelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen ved al-
mindeligt stemmeflertal.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal dog jvf. § 14 og § 17. Dirigen-
ten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der være skriftlig afstemning, hvis een 
stemmeberettiget kræver det, samt ved klub- og personsager.
Der føres en protokol, hvor referat og beslutninger noteres. Protokollen skal under-
skrives af dirigenten og referenten.
Der kan ikke tages beslutninger om emner, der ikke er optaget på dagsordenen.

§ 11 Adgang og stemmeret på generalforsamlinger
Alle medlemmer, bortset fra C-medlemmer og medlemmer i restance, jfr.§6 har efter 
tilmelding, jfr. nedenfor, adgang til - og tale- og stemmeret på generalforsamlingen.
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Næste to afsnit bør slettes
Klubberne skal, senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes anmelde, hvem af 
deres medlemmer, der deltager i generalforsamlingen og kan afgive stemmer på 
klubbens vegne. DFU-medlemmer bør ligeledes tilmelde sig til deltagelse i general-
forsamlingen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Hver DFU medlemsklub har 5 stemmer på generalforsamlingen, der kun kan afgives 
af en tilmeldt og fremmødt klubdelegeret, der tillige kan afgive sin egen stemme. En 
klubdelegeret tillades kun at repræsentere én medlemsklub. 
Medlemmer har hver én stemme, der skal afgives personligt. Fuldmagt ved stemme-
afgivelse er ikke gyldig. 
For at kunne afgive stemme på en generalforsamling skal såvel en klub, som et med-
lem have været medlem af DFU i mindst 5 måneder. 
Bestyrelsen kan invitere gæster, der efter generalforsamlingens afgørelse kan opnå 
taleret.
Generalforsamlingen afgør ved flertal, om der må være presse til stede. 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder an-
ledning dertil, eller når mindst 20 % af medlemsklubberne, eller når 20 % af medlem-
merne kræver det.
Klubber og medlemmer kan på anmodning oplyses om antal klubber og medlemmer.
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 45 dage efter, at skriftlig 
begæring er fremsat, indeholdende oplysninger om hvilke emne(r), der ønskes be-
handlet.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes, med mindst 14 dages varsel, ved 
opslag på DFU`s hjemmeside og, såfremt det tidsmæssigt er muligt, også ved brev til 
medlemsklubberne og ved mail eller SMS til medlemmerne.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling, 
med emner, der ønskes behandlet, jfr.  §11.

§ 13 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer. På ulige år vælges formand og et bestyrelses-
medlem og på lige år vælges en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer.
For at kunne vælges som bestyrelsesmedlem, bestyrelsessuppleant, kritisk revisor 
eller revisorsuppleant, skal vedkommende have været medlem af DFU i mindst 5 
måneder og være A eller B medlem og ikke være i kontingentrestance. 
Får et bestyrelsesmedlem indtægter/ydelser over 5000 kr fra DFU Kompetence som 
censor, sagsbehandler eller tilsynsførende mister bestyrelsesmedlemmet stemme-
retten i alle økonomiske afgørelser vedrørende DFU Kompetence.
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Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutnings-
dygtig, med 3 bestyrelsesmedlemmer til stede ved et indkaldt bestyrelsesmøde.
Efter den ordinære generalforsamling skal der, inden een måned, afholdes et besty-
relsesmøde, hvor bestyrelsen vælger en næstformand og vedtager en forretningsor-
den og opgaver fordeles.
Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefon, - eller IT møder.
I enkelt sager kan formanden, efter en sagsfremstilling, anmode bestyrelsesmed-
lemmerne om, at afgive stemme pr. mail. Manglende svar fra et bestyrelsesmedlem 
betragtes som blank.
Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøderne og referaterne underskrives af del-
tagerne.
Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 1 gang hvert kvartal, men i øvrigt efter be-
hov. 
Bestyrelsessuppleanterne kan, efter bestyrelsens afgørelse, deltage i bestyrelsesmø-
derne. Et bestyrelsesmedlem kan ikke sende en stedfortræder til bestyrelsesmøde 
og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Ved frafald af formand, næstformand eller kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv. 
Såfremt der ved frafald ikke er suppleanter til rådighed, kan bestyrelsen supplere sig 
fra medlemskredsen indtil næste generalforsamling jfr.§ 9. 
Ved indtræden i et bestyrelsesmedlems sted følges det afgåede bestyrelsesmedlems 
valgperiode.
Ved behov, til særlige opgaver, f.eks. sekretærfunktioner, it-funktioner, bladredak-
tion og juridisk, samt regnskabs- og revisionsmæssig assistance kan der anvendes 
ekstern bistand. Denne bistand kan deltage i bestyrelsesmøderne. 

§ 14 Vedtægtsændringer.
Ændringer af vedtægterne kan besluttes på en ordinær generalforsamling og kun 
såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

§ 15 Udvalg.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af opgaver. Formanden eller et bestyrel-
sesmedlem deltager i et sådant udvalg.  

§ 16 Tegningsret, hæftelse og økonomiske forhold.
DFU tegnes af formanden. Betalinger over kr. 4.500,- forestås af kassereren, men 
skal godkendes af formanden, eller næstformanden.
Udbetalinger over kr. 4.500,- til formanden skal være godkendt af næstformanden.
Køb og salg af fast ejendom, værdipapirer eller løsøre, forestås af formanden og 
kassereren samt mindst 1 bestyrelsesmedlem i forening ved underskrifter, efter ge-
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neralforsamlingens beslutning.
Udbetalinger til kassereren skal godkendes af formanden.
Bestyrelsen må ikke optage lån, eller indgå længerevarende forpligtende lejeaftaler, 
uden godkendelse af generalforsamlingen. 
For DFU`s gæld hæfter alene DFU`s formue. Der påhviler ikke DFU`s bestyrelse eller 
medlemmer personlig hæftelse. 
Kassereren orienterer umiddelbart bestyrelsen om væsentlige afvigelser fra det ved-
tagne budget. 
DFU`s midler placeres i et eller flere pengeinstitutter, for opnåelse af et gunstigt ren-
teafkast og risikoafdækning.
Kassereren har dispositionsret over driftskontoen iht. det vedtagne budget og § 16.
Bestyrelsen er bemyndiget til, at give en forretningsfører, i forening med kassereren, 
dispositionsret over driftskontoen.

§ 17 Unionens opløsning
Unionens opløsning kan kun besluttes ved en ekstraordinær generalforsamling, med 
dette ene punkt på dagsordenen. For at en opløsning af DFU kan vedtages med gyl-
dighed kræves, at mindst halvdelen af klubberne er repræsenteret på den ekstraor-
dinære generalforsamling og endvidere, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stem-
meberettigede stemmer ja til opløsningen af DFU.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, skal der 
indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling - dog tidligst 4 uger efter - hvor 
en opløsning kan vedtages med almindeligt flertal. 
På den ekstraordinære generalforsamling skal der, ved DFU`s opløsning, ved simpelt 
flertal træffes bestemmelse om, hvordan DFU`s aktiver skal afvikles. Eventuelt over-
skydende formue og aktiver skænkes til fremme af fritidssejler livet i Danmark, efter 
den ekstraordinære generalforsamlings bestemmelse

§ 18 Ikrafttræden
Ovenstående vedtægter blev vedtaget på DFUs ordinære generalforsamling 
den 22.-06. 2019- og er trådt i kraft på godkendelsestidspunktet.
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Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af opgaver. Formanden eller et bestyrel-
sesmedlem deltager i et sådant udvalg.  

§ 16 Tegningsret, hæftelse og økonomiske forhold.
DFU tegnes af formanden. Betalinger over kr. 4.500,- forestås af kassereren, men 
skal godkendes af formanden, eller næstformanden.
Udbetalinger over kr. 4.500,- til formanden skal være godkendt af næstformanden.
Køb og salg af fast ejendom, værdipapirer eller løsøre, forestås af formanden og 
kassereren samt mindst 1 bestyrelsesmedlem i forening ved underskrifter, efter ge-
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Bestyrelsen anbefaler ny formand
Formanden er på valg, og den nuværen-
de formand har mange andre holdninger, 
end den øvrige del af bestyrelsen. 

Den øvrige del af bestyrelsen har med 
glæde arbejdet så hårdt de kunne, og 
meget er nået, til glæde, for rigtig mange 
medlemmer af DFU, der betaler kontin-
gent til DFU, og medlemmerne har været 
med til at opbygge DFU’s formue. 

Hvorfor anbefaler bestyrelsen Kai som 
ny formand:

I Kai får vi en formand, der evner at over-
skue og analysere de udfordringer DFU 
står overfor.

Kai har sammen med Kirsten i handling, 
automatiseret medlemshåndtering, så 
som indmeldelse og opkrævning, samt 
fået sekretariatet til at fungere til alles 
store tilfredshed.

Kai er i stand til at få bestyrelsen til at 
arbejde sammen med engagement og 
glæde. 

Kai respekterer i den grad bestyrelsens 

beslutninger, og det ligger ham på hjer-
tet at hele bestyrelsen føler sig hørt, og 
ingen bliver ”kørt over” personligt.

I kender ham som kasserer, orden på tin-
gene.

I kender ham som medlemsansvarlig, 
hjælpsom.

I kender ham som den gennemgående 
person på den nyligt overståede messe.

I kender ham, sammen med Kirsten, som 
telefontager og problemløser i med-
lemssekretariatet.

Vi, i bestyrelsen, kender ham desuden 
som den, der flittigst har forsøgt at få 
bestyrelsesarbejdet til at fungere på 
trods af topstyring. Han har roligt kun-
net modtage beskyldninger for karakter-
mord, ikke faktabaserede beslutninger 
og ubrugelige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vil på det varmeste anbefale 
at Generalforsamlingen stemmer på Kai 
som ny formand.

Næstformand Per Sandholdt,

Kirsten Hansen medkasserer og sekretariatsmedarbejder,

samt Asta Jørgensen sekretariatsmedarbejder.
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”Bestyrelsen anbefaler ny formand”
At bestyrelsen anbefaler en ny formand, 
er ikke korrekt. Medlemmer af bestyrel-
sen anbefaler dette, men fortjener ikke 
betegnelsen ”Bestyrelse”.

Kandidaten Kai kender jeg som en em-
bedsmand, der sammen med sekreta-
riatet har administreret deres betroede 
opgaver godt efter retningslinjerne som 
aftalt.

Er dette tilstrækkeligt som formands-
kandidat? Hvad med at erstatte embeds-
mands attituden med Visioner og mål-
sætning for DFU?

Jeg, Bent Hansen, nuværende formand, 
har gennem 8 år præget udviklingen fra 
en topstyret kultur, med 2 personer i ar-
bejdstøjet, til nu hvor alle udfører funk-
tionerne i samarbejde, og uden indblan-
ding fra formanden. Beskyldningen om 
ubrugelige bestyrelsesmedlemmer er 
ikke groet i min urtehave.

Oplægget til formandsvalget har været 
undervejs med mistolkninger af mine 
intentioner og beskyldninger, uden sub-
stans og referatundladelser, i en grad der 
ikke tillod min godkendelser af referater-
ne. SAMMENSPISNING?

Pressionen mod min person går fra Kais 
rundsendte brev til bestyrelsen, med 
beskyldninger der, trods tilbagevisnin-
ger, ikke blev godtaget. Til en skriftlig 
trussel om eksklusion og oplysning om 
”bestyrelsen” samlet ville fratræde, om 
Generalforsamlingen genvalgte mig som 
formand.  FORSØG PÅ KARAKTERMORD 
OG SKRÆMMEKAMPAMGE.

Kais evner til samarbejde var tydeligvis 
ikke tilstrækkeligt til at opretholde sam-
arbejdet med Alt Bogført, hvorfor det-
te blev afbrudt og kontrakt med et nyt 
regnskabsfirma indgået i samarbejde 
med Kai og sekretariatet. Også her med 
egen kompetence. TOPSTYRING?

Delaftalen, som Kai har indgået i 2018 
med kontingentopkrævning, for planen-
de både, der udføres af forsikringssel-
skabet, er endnu ikke skriftligt indgået! 
25-30% af DFUs indtægt er involveret. 
RETTIDIGT OMHU?

DFU formændene kan anmode om at 
modtage de omtalte skriftlige materialer 
jeg henviser til.

Hvorfor vælge mig som fortsættende 
formand?
Bestyrelsesstrukturen og ansvarsfor-
deling med kontrakt om ekstern regn-
skabs- og opbaknings er udviklet af mig, 
som garant for DFUs fortsættende admi-
nistration, der tager højde for bortfald af 
nøglepersoner. RETTIDIGT OMHU.

Efter 12 år uden Forsikringsaftale, blev 
der indgået en skriftlig aftale med forsik-
ringsselskabet. RETTIGIGT OMHU.

Fritidssejleren har for 80% været bear-
bejdet og samlet af mig. FORTSÆTTER 
DETTE?

DFU Kompetence organisationen, er en 
STOR succes med opbakning fra Censo-
rer og Kursudbyderer. En succes, jeg og 
de frivillige sagsbehandlere, med 2500 
kursister gennem prøver, berettiget er 
stolte af. Mit ønske er, at Kompetencen 
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styrkes/fremtidssikres med UDVIKLING 
AF DFU OG RETTIDIGT OMHU.

En formands opgave er at udvikle og 
planlægge strategi og tilpasse disse til 
visionen for foreningen. Denne opgave 
varetager jeg gerne sammen med øvrige 
faste opgaver. RETTIDIG OMHU. 

Min tilgang til arbejdet som formand er 
MORAL OG ETIK og så LYVER jeg heller 
ikke. Begreber jeg har levet mit liv efter 
og ikke går på kompromis med. Min re-
spekt for andres indsats er stor, selv om 
der kan være uenigheder.

Konklusionen er, at med mig som fort-
sættende formand, er DFUs udvikling i 
sikre hænder. En stemme på mig tjener 
klubberne og medlemmerne fremtid.

DFU Formand og Kompetence kvalitets-
chef.

Bent Hansen

Det ville have klædt dig, hvis du havde undladt 
mange af dine beskyldninger. Jeg er ikke til  
mudderkastning, men du kan dog gøre det  
nødvendigt, at vende tilbage til kendsgerningerne.
Vores bestyrelse består af fem medlemmer.  
Fire medlemmer udgør et flertal, altså kan de 
udtale sig på bestyrelsens vegne. Det er en  
enkelt kendsgerning.

Og ok Bent, du ser os helst som adlydende 
embedsmænd, men det har aldrig været min stil 
ikke at have en mening. På Radstedhusmødet, 
hvor vi skulle forsøge at klare uoverensstemmels-
erne i bestyrelsen af, da foreholdt jeg dig, at du 
havde kaldt bestyrelsesmedlemmerne uduelige 
og uden evner. Jeg konfronterede dig med dine 
udtalelser, og du vedgik dem  og sagde, du mente 
det i alles påhør. At du mener, at et referat ikke 
gælder dig, når bare du undlader at underskrive  
med den begrundelse, at du ville have haft noget 
mere med, ja selv efterrationaliseringer skulle 
med. Bedste eksempel var generalforsamlingen  
i Middelfart, du ville have lovliggjort med  
efterrationaliseringer.

Brevet, du omtaler, sendte jeg til alle i bestyr-
elsen med et håb om, at der kunne komme  
et konstruktivt arbejde i gang. 
 

Du læste brevet på din måde uden at ville forstå 
det skrevne og kaldte mig karaktermorder på 
skrift. Da Jørgen Petersen er indblandet i det, du 
vil afklare vil jeg ikke være med, det vil være alt 
for let at tørre noget af på ham, og det har jeg 
sagt nej til at være med til.

Mine evner til at løse problemet med Alt Bogført 
kunne have båret frugt, hvis du ikke mod aftalen 
blandede dig i kontingentopkrævningen. Det gav 
kun  Kirsten og mig et par ugers ekstraarbejde. 
Delaftalen med AXUS blev lavet sammen med 
Per og Kirsten, og vi tror på folk, vi samarbejder 
med og vil gerne have noget fornuftigt i gang før 
detaljenedfældelser. Korrekt, det handler om 
en fjerdedel af DFU medlemmerne, og havde vi 
ikke gjort noget, havde meget været anderledes 
for dem i dag. Censorudvælgelsessystemet er 
beskrevet andet sted. 

For en god ordens skyld, så blev du valgt til for-
mand for DFU første gang i 2015, og du har altså 
været formand i 4 år og ikke i 8 som du skriver.
Respekt for andre, kommer ofte af, at der er 
sammenhæng mellem ord og handling.

Kai Mogensen
Kasserer

Kommentarer til Bents indlæg
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Oplysning om klubmedlemmer
På sidste bestyrelsesmøde blev det de-
batteret, hvorvidt man skulle være med-
lem for at være klubdelegeret.

Det blev besluttet at rådspørge en advo-
kat, hvilket vi har gjort.

Frantz Dolberg har via mail givet os føl-
gende svar:

Foreningen er en typisk interesseorgani-
sation for ligesindede medlemmer med 
interesse for fritidssejlads.

Dette taler for, at der ikke kan stemmes 
ved fuldmagt, hvilket også er bestemt i 
§11. Et klubmedlemsskab giver 5 stem-
mer på generalforsamlingen og i sam-
menhæng hermed tillige taleret.

En klub kan udøve sin ret gennem en de-
legeret.

Selvom det ikke er skrevet udtrykkeligt i 
vedtægten, vil det være min opfattelse, 
at en klubdelegeret tillige skal være per-
sonligt medlem af foreningen.

Det vil vi så rette os efter på den kom-
mende generalforsamling.

Ligeledes gøres opmærksom på §11, 
hvor der står: klubberne bør senest 8 
dage før generalforsamlingen afholdes 
anmelde, hvem der som delegeret delta-
ger i generalforsamlingen og kan afgive 
stemmer på klubbens vegne.

Bestyrelsen

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTERRødbyhavn Motor- 
& Maskinværksted

Touching your heart
Touching your heart

Touching your heart

Touching your heartTouching your heart

Alle former for 

· Svejsning samt smede- & maskinarbejde

· Hydraulik for fiskeri

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER
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faste opgaver. RETTIDIG OMHU. 

Min tilgang til arbejdet som formand er 
MORAL OG ETIK og så LYVER jeg heller 
ikke. Begreber jeg har levet mit liv efter 
og ikke går på kompromis med. Min re-
spekt for andres indsats er stor, selv om 
der kan være uenigheder.

Konklusionen er, at med mig som fort-
sættende formand, er DFUs udvikling i 
sikre hænder. En stemme på mig tjener 
klubberne og medlemmerne fremtid.

DFU Formand og Kompetence kvalitets-
chef.

Bent Hansen

Det vil vi så rette os efter på den  
kommende generalforsamling.

Ligeledes gøres opmærksom på §11,  
hvor der står: klubberne bør senest  
8 dage før generalforsamlingen afhold-
es anmelde, hvem der som delegeret  
deltager i generalforsamlingen og kan 
afgive stemmer på klubbens vegne.

Bestyrelsen

Det besluttedes at rådspørge en advokat, 
hvilket vi har gjort.
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Ærø Søredningsforening
Farvandet i og omkring Ærø er meget be-
sejlet. Særligt besejles Ærø af lystfartø-
jer fra hele Danmark og Nord Tyskland, 
ligesom transport af personale og syge-
transport er udbredt. 

Alene på Ærø har havnene årligt ca. 
36.000 anløb af skibe, som besejler hele 
området. 

Det Sydfynske Øhav består af 55 øer og 
holme, og området strækker sig over et 
areal på ca. 480 km². Der er indenfor 
området ni beboede småøer (uden fast 
forbindelse) med 614 beboere og ca. 30 
større og mindre holme. Ærø er den 10. 
og største ø i denne sammenhæng med 
6017 indbyggere

Foreningen ”Ærø Søredningsforening” 
(SAR-Aeroe) blev opstartet på initiativ 
af syv Ærø-beboere, da øen mistede sin 
hjemmeværnskutter. De fik hurtig sam-
let nogle gode kræfter, og Ærø Søred-

ningsforening var en kendsgerning med 
stiftelsen april 2017.

Foreningen er en almennyttig forening 
uden de store midler, selve opstarten 
og de første godkendelser var en mand-
domsprøve, da der skulle skaffes midler 
til bl.a. et redningsfartøj, ny redningsflå-
de, VHF, radar, brandmelderudstyr, red-
ningsdragter og tørreskab m.m. Til de 
udgifter har vi søgt forskellige fonde og 
firmaer.
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Foreningen anskaffede et redningsfartøj 
af mærket Norsafe, og det er en model 
Norsafe Munin 1200 med en længde på 
12 meter og kan transportere op til 12 
personer. Fartøjet har en maskinkraft på 
2 X 385 hk og en topfart på 35 knob (65 
km/t.) og en dybgang på under en meter.

Foreningen har i 2017-18 modtaget kr. 
405.000 fra DS. Orient fonden, Syd Ener-
gi Vækstpulje, Fiona Fonden, Syd Fynske 
Fond, Tryg Fonden, Baixaner Fonden. 
Uden de midler havde vi aldrig fået for-
eningens fartøj i gang.  Ærø kommune 
bevilgede kr. 200.00 til at få foreningens 

kassekredit nedbragt. Nu mangler vi 
bare et foreningshus. Marstal Søfarts-
museum har stillet et lokale til rådighed, 
men det lokale er blevet for småt til alt 
det udstyr vi har modtaget. Den sidste 
donation er en linekaster fra Esvagt, som 
giver god mening på smult vand ved alle 
øer og holme.

Fartøjet er hjemhørende i Marstal havn, 
men har fortrinsvis fast base på hele Ærø 
og det kan dermed hurtigere dække den 
østlige Østersø, Langelandsbæltet og 
farvandet omkring Ærø, med en aktions-
radius på 25 sømil fra øen og det bliver 
så helt til Sønderborg.  Skibet er døgn-
bemandet af omkring 20 – 22 personer, 
som kan kontaktes af Værnsfælleskom-
mandoen. Medlemmer af foreningen 
kan kontakte beredskabet direkte over 
en vagttelefon. 

Her ser du en test af skibet 

https://dk-dfu.dk/link/11
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SAR-Aeroe er dermed kommet godt fra 
start og foreningen tæller i dag 22 akti-
ve beredskabsmedlemmer. Antallet af 
medlemmer er i dag over 100. 

Det er folk med en uddannelse tilknyttet 
søfart, eller under uddannelse på Mar-
stal Navigations skole, som man kommer 
i kontakt med på vagttelefonen og de 
rykker ud på maksimalt 25 min. 

Det har vist sig at være et stort behov 
for den lokale redningstjeneste. Hele 28 
gange har skibet været på havet omkring 
Ærø for at assistere andre skibe i nød. 
Værst gik det til, da Henning Terkelsens 
fiskerjolle gik i brand ca. ½ sømil øst for 
Eriks hale ved Marstal. Da var et sam-
arbejde med Beredskab Fyn ikke nok til 
at redde skibet sikkert i land. Den ud-
brændte totalt. 

Ærø Søredningsforening har hentet sejl-
skibe som har stået så tæt på land at 
skipperen kunne gå tørskoet i land. For-
eningen har, efter et udkald kl. 01.30 fra 
en ansat på Ærø sygehus, sejlet vedkom-
mende til Svendborg, da vedkommendes 

far lå på sit yderste på Svendborg syge-
hus.

Foreningen har sejlet følgeskib til en tysk 
skibsregatta som var i Marstal for 25 
gang.

Ærø Søredningsforening har et rigtigt 
godt samarbejde med Søby værft, Søby 
Skibselektro, Esvagt, Viking i Esbjerg, 
Marstal Navigationsskole og Monika på 
Marstal træskibsværft, hvilket har mulig-
gjort at vi kunne få skibet og besætnin-
gen Solas godkendt.

Skulle nogen ønske at glæde Ærø Søred-
ningsforening med en donation, kan den 
indbetales til konto 0847-435 333, husk 
at anføre anført navn og adresse.

Ønsker man et medlemskab, kan der 
sendes en mail herom til jensweiss@
gmail.com

Ærøs rammende slogan: ”Alt er vand ved 
siden af Ærø ” indebærer jo, at vi må tage 
situationen seriøst, hvis ingen andre vil.

Jens Weiss

FRITIDSSEJLER, FIND DIT NÆSTE KURSUS HER!
Kursus i :      Speedbåd Duelighed Yachtskipper

SRC/VHF radio Motorpasser
Hos dig eller hos os, ring og få et tilbud

Vi laver også kursus til erhvervssejlads samt førstehjælpskurser.

je@marineskolen.dk – tlf. 4025 2330 – www.marineskolen.dk
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Navigation for 
fritidssejlere?
AOF tilbyder kurser i søfartslære 
med fokus på navigation, 
forståelse af søkort, søvejsregler 
og sikkerhed. Hvis du drømmer 
om at kunne navigere til fjerne 
kyster, er der information om 
dette og mange andre kurser på 
AOF’s aftenskoleportal.

   

aftenskole.aof.dk
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Marstal træskibsværft, hvilket har mulig-
gjort at vi kunne få skibet og besætnin-
gen Solas godkendt.

Skulle nogen ønske at glæde Ærø Søred-
ningsforening med en donation, kan den 
indbetales til konto 0847-435 333, husk 
at anføre anført navn og adresse.

Ønsker man et medlemskab, kan der 
sendes en mail herom til jensweiss@
gmail.com

Ærøs rammende slogan: ”Alt er vand ved 
siden af Ærø ” indebærer jo, at vi må tage 
situationen seriøst, hvis ingen andre vil.

Jens Weiss

FRITIDSSEJLER, FIND DIT NÆSTE KURSUS HER!
Kursus i :      Speedbåd Duelighed Yachtskipper

SRC/VHF radio Motorpasser
Hos dig eller hos os, ring og få et tilbud

Vi laver også kursus til erhvervssejlads samt førstehjælpskurser.

je@marineskolen.dk – tlf. 4025 2330 – www.marineskolen.dk
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Førstehjælp til Y1
Kommentar til DFU-kompetence siden 
sidst Fritidssejleren – februar 2019
Som censor på yachtskipperuddannel-
serne oplever jeg usikkerhed om hvilken 
uddannelse, der skal til for at få et gyl-
digt førstehjælpsbevis til Y1. Jeg håber, at 
denne artikel kan afhjælpe dette.

Før 2016 var førstehjælpsuddannelserne 
bygget op af 3 forskellige niveauer: mini-
mum-mellem-højt og kursustid og kursu-
sindhold var afgørende for niveauet. 

Efter 2016-2017 blev strukturen på før-
stehjælpsuddannelsen lavet om, pri-
mært for at kunne tilrettelægge en før-
stehjælpsundervisning efter kundens 
behov. Der er forskel på at yde første-
hjælp på en fabrik med mange forskel-
lige typer elektrisk værktøj og, i vores 
tilfælde, at kunne yde førstehjælp på et 

skib, hvor pladsen er trang og der kan 
være langt til professionel hjælp.

Førstehjælpsuddannelsen er i dag delt 
op i følgende uddannelser: Basis, tilvalgs, 
funktions- og opdateringsuddannelse. 
Førstehjælp ombord på mindre fartøjer 
og i søsport er en funktionsuddannelse, 
der består af forskellige delelementer, 
der tilgodeser førstehjælpen ombord.

For et par år siden valgte Søfartsstyrel-
sen, at udlicitere fritidssejlerområdet og 
i øjeblikket er der 4  ”godkendte udby-
dere”. En ”godkendt udbyder” skal følge 
BEK nr. 1726 af 18-12-2017 om prøver og 
beviser for fritidssejlere og her står der, 
at Y1-eren skal have tilfredsstillende vi-
den om førstehjælp, diagnosticering og 
lægehjælp. 

Det er op til den enkelte ”godkendte ud-



37
37

byder” at skabe indholdet i uddannelsen 
så længe rammesætningen bliver holdt. 
I Studiehåndbogen fra Søfartsstyrelsen 
(som er på vej ud), henvises der til vej-
ledende undervisningsmateriale, hvor 
Ulrik Kirks ”Førstehjælp for sejlere” er 
nævnt som en mulighed, men den nye-
ste udgivelse er fra 1998.

I princippet kan alle godkendte første-
hjælpsinstruktører undervise fritidssej-
lere i førstehjælp, men ser vi nærmere 
på uddannelsesplanen for førstehjælp 
ombord står der blandt andet:

Særlige bemærkninger
Instruktøren sikrer under uddannelsen 
at undervisningen tager udgangspunkt 
i målgruppens behov og gennemføres 
praksisnært.

Under uddannelsen adresserer instruk-
tøren gennem undervisning og praktiske 
øvelser de særlige forhold, der kan gøre 
sig gældende til søs, f.eks. i forhold til til-
kaldelse af hjælp og lang responstid for 
professionel hjælp.

Denne uddannelse er udarbejdet i samar-
bejde med Søfartsstyrelsen.

Derfor er min anbefaling at finde en god-
kendt førstehjælpsinstruktør, der har 
erfaring med sejlads og har indgående 
kendskab til de særlige udfordringer, der 
er til søs.

Karl Zilmer

Censor og tilsynsførende hos DFU

Godkendt førstehjælpsinstruktør af 
Dansk Førstehjælps Råd

Brug officielle 
papirsøkort...
Geodatastyrelsen udgiver de officielle danske 
søkort over farvandende omkring Danmark, 
Færøerne og Grønland.

Rosendahls trykker og distribuerer Geodatasty-
relsens papirsøkort og nautiske publikationer. 

Du kan købe søkort og publikationer hos en lang 
række forhandlere over hele landet og i udlandet.

Du kan også bestille 
dine søkort online på 
kobsokort.dk. Her 
finder du også et 
dynamisk indekskort 
over alle søkort og 
en forhandlerliste.

Søkortrettelser
Ajourførte søkort er afgørende for en sikker sejl-
lads. Geodatastyrelsen anbefaler at du altid holder 
dine søkort opdaterede og benytter den seneste 
udgave. 
Du kan via Geodatastyrelsens hjemmeside abon-
nere på søkortrettelserne, som udkommer hver 
fredag. Her får du også information om nye ud-
gaver og ajourførte optryk af søkort.

kobsokort.dk gst.dk

Find din forhandler eller køb 
dit søkort online:

Abonnér på søkortrettelser 
eller læs mere om søkort:
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Registrer din båd i BÅDBOGEN
Ville du købe en bil uden registrering-
sattest?
Bådbogen er en indgangsportal til identi-
fikation af lystfartøjer og ejerforholdene 
omkring disse. 

Som grundlag for registreringen anven-
des bådejerens identitet (navn, adresse, 
CPR-nr. og telefon) og fartøjets unikke 
identitet(er), dvs. CIN (Craft Identifica-
tion Number), motornummer samt evt. 
transomplade- og drevnummer samt fo-
tos.

Bådbogen samler relevant dokumentati-
on om bådejer, båd og motor på ét og 
samme sted og fungerer i praksis som 
informationsbank for enhver, som har 
behov for og ret til, hurtigt og enkelt at 
udfinde nødvendige oplysninger om en 

given båd og dens ejer.

Bådbogen udsteder et sæt nummerskilte 
og en registreringsattest.

Hvorfor skal jeg registrere min båd?
Der er store fordele forbundet med regi-
strering af din båd. Bådens data og ken-
detegn bliver sikret én gang for alle og 
båden får en kendt historik.

En registreret båd er langt mindre inte-
ressant for tyve, for nummerskiltene vi-
ser tyven, at alle bådens unikke numre er 
noteret, både de umiddelbart synlige og 
de skjulte. Det nytter således ikke noget 
at bortslibe skrognummeret, tværtimod. 

Et bortslebet skrognummer viser med 
det samme at der er noget galt og når 
man er i besiddelse af alle de øvrige ID 
mærker, er det en smal sag at fastslå bå-
dens identitet. Hvis båden eller motoren 
er mærket med Selecta DNA, Securmark 
eller tilsvarende, fremgår dette naturlig-
vis også af registreringsattesten.

Hvis båden findes drivende, hvis fortøj-
ningerne er i uorden, hvis båden bliver 
påsejlet i havnen eller transporteres 
under mistænkelige forhold, er det såre 
simpelt for politi, havnefoged eller an-
den myndighed at finde den registrere-
de ejer; der kræves kun et telefonopkald 
eller en SMS.

Når båden skal forsikres, kan alle stam-
data hentes på Bådbogen. Det er ikke 
nødvendigt at skrabe bundmaling væk 
og kravle rundt i motorrummet for at 
finde motor-, transomplade-, skrog- og 
drevnumre; det hele fremgår af registre-
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ringsattesten, som selvfølgelig kan gen-
bestilles, hvis den bliver væk.

Hvis båden alligevel bliver stjålet, kan 
den omgående efterlyses med angivelse 
af komplette og korrekte numre samt, 
selvfølgelig, fotos.

Når båden en dag skal sælges, vil en 
båd med kendt historik naturligvis have 
en højere gensalgsværdi end en båd af 
ukendt herkomst.

Priser

Nyregistrering incl. årsgebyr 480,00
Omregistrering 300,00
Årsgebyr 240,00
Ny registreringsattest 60,00
2 nye nummerskilte 180,00

Årsgebyret dækker perioden 1/1 – 31/12

For registreringer foretaget i 2. halvår, 
opkræves halvt årsgebyr.

Ved omregistreringer foretaget i 1. halv-
år, tilbagebetales halvt årsgebyr til tidli-
gere ejer.

Alle priser inkluderer porto og moms.

Omregistrering skal foretages af ny ejer 
vha. omregistreringsformularen, da Båd-
bogen ikke automatisk får oplysning om 

ejerskifte. For omregistreringer foreta-
get i 2. halvår, opkræves halvt årsgebyr.

Bådbogens medarbejdere er alle med-
lem af IAMI (International Association of 
Marine Investigators) og deltager regel-
mæssigt i træningsseminar i Europa og 
USA.

Bådbogen sponserer efterlysningshjem-
mesiden www.stolenboats.dk, som re-
gistrerer og efterlyser stjålne både for 

forsikringsselskaber og privatpersoner.

Registrering af stjålne både indebærer 
imidlertid store udfordringer i forhold 
til manglende eller forkerte data. Hvis 
en stjålet båd er registreret i Bådbogen 
foreligger der en registreringsattest, 
med samtlige numre i korrekt format, 
samt fotos ti brug for efterlysningen.

Dette materiale er uvurderligt, når en 
båd er blevet stjålet.

Oplysninger om stjålne både og motorer 
udveksles med organisationer og myn-
digheder over hele Europa, men både 
og motorer, som ikke er identificerbare, 
kan i sagens natur ike efterlyses og bliver 
derfor sjældent genfundet.
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Sælges Saga 25
1989. m. Isuzu turbo diesel på 100 hk. Geonav 7” kortplotter, Midland VHS, Radio,
Raymarine sportpilot+, Garmin ekkolod.  
Renoveringer de sidste 10 år: Nyt stævnrørsleje – Ny skrueaksel med flange. Nyt 
stævnrør – Fire nye gummiophæng til motor. Ny 12 volt generator – Ny 24 volt ge-
nerator. Ny elektrisk lænse pumpe – Nyt webasto oliefyr. Ny kompressor til køleskab 
– Nyt elektrisk toilet. Ny moonlight kahytsluge – Ny kaleche. Tre nye batterier – Nye 
tonede forsatsruder. Nyt søgelænder – Nyt komfur.

Henvendelse:
Bent Larsen
Tlf: 20 40 86 61

Skipperkisten - køb og salg for medlemmerne

Athena 34, fra 1981, sælges 
Velsejlende familiebåd med fem sovepladser, 10,60 m. lang, 2,90 m. bred, dybgang 
1,90 m. Spray Hood og cockpittelt fra 2017. Dieselmotor, Vetus 26,9 HK, samt sejldri-
ve og 3 bladet foldepropel 8 år gammelt.
Genakker og spiler med spiler udrustning.   Pantry med 2 gasblus, ovn og kompres-
sorkøleboks. Toilet med septiktank. Stævnstige og badestige.

NY PRIS: kr. 218.000 
Henvendelse: 
Knud Erik 
Tlf. 21 40 79 50  
E-mail: 
k.e.zahn@hotmail.com
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Maxi 120/130
Maxi 120/130 til salg. Båden er fra 1981, pæn og velholdt. Vi har haft den i 18 år 
og er en rigtig god søbåd. Motor Volvo D55 fra 2006, 1100 timer. Veludrustet med 
Sleipner truster fra 2015, foldepropel, autostyrer, elektrisk ankerspil, Harken II rulle, 
Oliefyr m.m.

Henvendelse: Søren Toft
Tlf.: 24 21 20 06

30

styrkes/fremtidssikres med UDVIKLING 
AF DFU OG RETTIDIGT OMHU.

En formands opgave er at udvikle og 
planlægge strategi og tilpasse disse til 
visionen for foreningen. Denne opgave 
varetager jeg gerne sammen med øvrige 
faste opgaver. RETTIDIG OMHU. 

Min tilgang til arbejdet som formand er 
MORAL OG ETIK og så LYVER jeg heller 
ikke. Begreber jeg har levet mit liv efter 
og ikke går på kompromis med. Min re-
spekt for andres indsats er stor, selv om 
der kan være uenigheder.

Konklusionen er, at med mig som fort-
sættende formand, er DFUs udvikling i 
sikre hænder. En stemme på mig tjener 
klubberne og medlemmerne fremtid.

DFU Formand og Kompetence kvalitets-
chef.

Bent Hansen
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SEJLSIKKERT
INSTRUKTØR I DIN HAVN?

Få gratis en SejlSikkert-instruktør ud i din forening 

eller havn og bliv klogere på sikkerhed på vandet. 

Læs mere og book en instruktør på sejlsikkert.dk

Formand
Kompetenceansvarlig
Bent Hansen
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
E-mail: bent@dk-dfu.dk
Mobil: 2639 3521 og 2248 4670 

Næstformand
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør
Mobil: 6118 4050
E-mail: odsvej10@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Sekretariatsfunktion
Kirsten Hansen
Lerbjergvej 22, Saltofte
5610 Assens
Mobil: 5070 3780
Email: kirsten@dk-dfu.dk

Kasserer og
medlemsansvarlig
Kai Mogensen
Engkærbro 8
7752 Snedsted
Mobil: 2763 1833
E-mail: kai@dk-dfu.dk

Bestyrelsesmedlem
Asta Jørgensen
Kohavegyden 25
5672 Broby
Tlf: 2369 0545
E-mail: asta@dk-dfu.dk

Suppleant
Torben Lindkvist
Vindeholmvej 7
4900 Nakskov
Mobil: 3137 8393 
Mail: torben@dk-dfu.dk 

Danmarks Fritidssejler Union
  

   Sekretariat: Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Hjemmeside: http://dk-dfu.dk

           Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
      Telefon: 7022 9195  

Åbningstid fra kl. 15.00 til 18.00 alle hverdage undtagen helligdage         
 E-mail: dfu@dk-dfu.dk 

Bestyrelsen 2019



Vi er specialister i
forsikring af lystbåde

“Det er dét, vi er bedst til — derfor laver vi ikke andet.”

Axus Nordic A/S  •  Vinkelvej 9  •  6100 Haderslev  •  Tlf. 7022 8070
info@axusnordic.dk  •  www.axusnordic.dk

Returneres ved vedvarende adresseændring
Med oplysning om ny adresse
Til: 
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000  Helsingør


